Pædagogisk Analyse System
Elmelund bruger analyseværktøjet PAS til at tilpasse de enkelte forløb
for hver enkelt af de unge på Elmelund.
Elmelund er et helhedsorienteret tilbud,
der har til formål at afklare og optræne
unge med særlige behov, til de bedste
livsbetingelser.
I den forbindelse benytter vi os af
redskabet PAS, som giver os et indblik
i, hvordan vi kan lave et målrettet forløb, henvendt til den enkelte.
De bedste betingelser
PAS står for Pædagogisk Analyse System. Det er et unikt system, som har
til formål at finde og klarlægge de kompetencer og potentialer, den enkelte er
i besiddelse af, frem for at fokusere på
eventuelle svagheder. Denne tankegang stemmer overens med Elmelunds
anerkendende tilgang til den unge. Vi

har til opgave at skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse og udvikling.
De 7 intelligenser
PAS er inspireret af Howard Gardners
begreb om de 7 intelligenser, som kan
hjælpe os til at finde frem til de bedste
læringsbetingelser for den enkelte, herunder hvilke læringsmetoder og indgangsvinkler der er mest motiverende
og hensigtsmæssige.
PAS er udviklet gennem flere år af
neuropsykolog Steen Hilling.
Rapport på den unge
Den unges potentialer og kompetencer
afklares via et system af opgaver, samtaler samt spørgeskemaer, som opta-

ges på video. Hele analysen foregår i
et samspil mellem PAS-konsulenten
og den unge, dette giver konsulenten
mulighed for at hjælpe den unge med
opgaveløsning, som udtryk for potentialer. Herefter udarbejder konsulenten
en rapport som formidles til den unge
og det pædagogiske personale.
Vi PAS-tester de af vore unge, hvor
vi finder det formålstjenligt. Testen kan
tilkøbes for 7.900,- for ikke indskrevne
elever.
Mere information om PAS:
Tjek www.elmelund-jbf.dk,
skriv til elmelund@mail.tele.dk
eller ring på 9791 2423.

Fælles værdier
på Elmelund

Fællesskab har værdi for
os, fordi vi tror på, at det er i
relationen og i mødet med hinanden, at vi får styrken til – og
muligheden for – at udfolde os
og vokse som individer.
Udvikling betyder for os, at
vi er ambitiøse, resultatorienterede og initiativrige i vores
daglige arbejde. Succes er, når
vi opfylder de mål vi har sat os.

Elmelund har tre PAS-konsulenter tilknyttet, som udarbejder PAS-analyser, der
sætter det pædagoiske personale i stand til at udnytte de unges potentiale.

Anerkendelse vil sige, at vi er
lyttende, opmærksomme og
interesserede i hinanden. Vi
møder hinanden med åbenhed
og nærvær.

Vizuall.dk

Næstekærlighed er også omsorg. Vi ser det enkelte menneske som unikt og uendeligt
værdifuldt.

